Internet aż huczy od domysłów. Cała prawda o Zosi i "Bartku
LGBT"
data aktualizacji: 2019.07.15

- Bardzo dawno temu byłem dziewczynką – mówi pięcioletni Bartek w reportażu Rafała
Betlejewskiego. To ten sam chłopiec, który jako Zosia był bohaterem czerwcowego artykułu
na naszym portalu. Pojawienie się w sieci filmu z jego udziałem wywołało burzę i
posądzenia o prowokację czy wyłudzenie.
Na początku czerwca podczas Dni Ursynowa, za pośrednictwem Fundacji "In Via w drodze do
zdrowia", odbyła się zbiórka pieniędzy na rehabilitację i terapię pięcioletniej Zosi. Dziewczynka ma
zdiagnozowany autyzm i zaburzenia osobowości.
Kiedy portal haloursynow.pl zapowiadał zbiórkę i opisywał historię Doroty – mamy Zosi – rodzinie
groziła utrata mieszkania oraz źródła utrzymania. Nie zostały wówczas podane do wiadomości
publicznej szczegóły dotyczące diagnostyki dziecka, ponieważ chodziło o temat, który budzi duże
emocje – o transpłciowość.
To nie był ten moment
Zapytaliśmy Dorotę dlaczego miesiąc po zbiórce zdecydowała się na udział w filmie, w którym
opowiada pełną historię swojej rodziny, choć wcześniej milczała na temat?
- Przy pierwszej zbiórce nie było we mnie gotowości do mówienia na ten temat. Jednak to, że w

czerwcu pani dyrektor przedszkola postanowiła „pomóc” naszej rodzinie kierując przeciwko mnie
sprawę do sądu, w domu pojawił się kurator i opieka społeczna, utwierdziło mnie w tym, że
powinnam obnażyć to jak zostaliśmy potraktowani przez przedszkole – mówi Dorota i dodaje, że ma
opnie lekarskie potwierdzające to, że nieuszanowanie woli dziecka i mówienie przez pół dnia Zosiu, a
drugie pół Bartku, doprowadziło do uszczerbku na jego zdrowiu.
W filmie możemy usłyszeć, jak dyrektorka przedszkola nr 400 przy ul. Lokajskiego, do którego
uczęszcza dziecko przyznaje, że wraz z poradnią psychologiczno-pedagogiczną skierowała sprawę do
sądu i tłumaczy, że chce pomóc rodzinie, ale nigdy nie spotkała się z taką sytuacją i nie może opierać
się tylko na jednej stronie.
Poproszona przez redakcję o komentarz, odmówiła odpowiedzi, ale udało nam się ustalić, że sprawa
sądowa, o której mówią obie strony to "wgląd w sytuację rodziny". Jest to wniosek, który może złożyć
każdy, komu sytuacja domowa dziecka wyda się niepokojąca.
Diagnoza
W kontekście pytań napływających do redakcji oraz tych pojawiających się w internecie. Po
pierwsze, czy dziecko cierpi na autyzm czy jest diagnozowane ze względu na transseksualizm?
Według opinii psychologa, Dominika Haaka (występującego w filmie Betlejewskiego), który
specjalizuje się w seksuologii klinicznej i pracuje głównie z osobami LGBT+, Bartek to chłopiec,
który jest transpłciowy - jego tożsamość płciowa jest inna, niż płeć, która została nadana przez
lekarza po urodzeniu.
Do wglądu naszej redakcji została przedstawiona też inna opinia lekarska potwierdzająca
rozpoznanie u dziecka transseksualizmu i autyzmu dziecięcego. – Jedno nie wyklucza drugiego –
podkreśla mama dziecka.
Przy pierwszym kontakcie pacjent reaguje płaczem i niechęcią, ponieważ psycholog
zwraca się do niego "Zosia". Podczas drugiego spotkania i traktowania dziecka jako
chłopca, zwracania się do niego "Bartek" obserwuje się pozytywne nastawienie pacjenta
do psychologa, radość, spokojną zabawę samochodami.
- czytamy w konsultacji pyschologicznej z początku tego roku.
Zapytaliśmy też pięciu niezależnych seksuologów, psychologów i psychiatrów, w tym eksperta
sądowego Krzysztofa Koronę o to, czy cztero- lub pięcioletnie dziecko jest w stanie określić
świadomie swoją tożsamość płciową lub ktoś np. rodzic czy opiekun jest w stanie wpłynąć na jego
zachowanie w tej kwestii?
Żaden pytany nie podjął się publicznego komentowania sprawy, tłumacząc się specyfiką zagadnienia,
a przede wszystkim ochroną dóbr pacjenta w oparciu o ustawę o ochronie zdrowia psychicznego.
Zbiórki
Drugie powtarzające się pytanie, dotyczy tego, dlaczego były prowadzone dwie różne zbiórki i na co
mają być przeznaczone pieniądze?
- Zbiórka dla Zosi była prowadzona przez Fundację In Via, zebraliśmy ok. 3 tys. złotych i to były
pieniądze zbierane na terapię Zosi i pacjentów Kliniki In Via. Zbiórka dla Bartka – utworzona przez

autora reportażu Rafała Betlejmskiego – ma pomóc w opłaceniu prywatnego przedszkola, które
będzie mu w stanie stworzyć odpowiedni warunki oraz prawdopodobnie na opłacenie prawników,
podczas sprawy założonej przez przedszkole – tłumaczy Dorota.
Magdalena Fudała-Janc, psychiatra, seksuolog z Fundacji "In Via w drodze do zdrowia" mówi, że
zbiórka z ramienia jej fundacji była prowadzona na prośbę mamy dziecka, która wcześniej dostała
zgodę na jej przeprowadzenie podczas Dni Ursynowa. W statusie fundacji jest pomoc osobom z
zaburzeniami psychiczymi.
- Poświęciliśmy półtora miesiąca na zbieranie fantów i przygotowanie się do zbiórki i loterii dla Zosi.
Bazowaliśmy na dokumentacji udostępnionej nam przez mamę, dziecko nie było naszym pacjentem.
Zastrzegliśmy, że zbiórka będzie prowadzona na dalsze leczenie i rehabilitację pod kątem autyzmu,
bo naszym zdaniem za wcześnie jest mówić o zaburzeniach tożsamości płciowej w tym wieku – mówi.
Hejt
2 czerwca w sieci pojawił się filmik na YouTubie, na którym widać dzieci bawiące się w ogrodowym
basenie. Dorota zwraca się do obojga dzieci żeńskimi imionami. Wg niektórych internautów podważa
to jej wiarygodność. – To filmik sprzed roku, który prawdopodobnie wrzuciła do sieci starsza córka.
Był nakręcony podczas pobytu u rodziny na przełomie lipca i sierpnia ubiegłego roku. Widać
wyraźnie, że Bartek jest o rok młodszy. Ma smoczek, pieluszkę – mówi Dorota.
Czy rodzinę zalała fala hejtu? – Rozumiem, że to temat trudny do zrozumienia. Dla ludzi to trochę jak
rozsypane puzzle, ja znam pełny obraz. Nasza sytuacja jest transparentna. Hejt stanowi może 2%
tego, co do mnie spływa. Dostaję listy od osób, które piszą, że żałują, że nie miały takiego wsparcia w
rodzicach, bo może ich życie byłoby teraz inne. Byłam przygotowana na to, że reakcje będą różne,
dlatego jestem spokojna – reasumuje Dorota.
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